CONFERENCISTAS INTERNACIONAIS
n Gustavo Fernández (Argentina)

n Jan C. Harzan (Estados Unidos)

Conferência: Avistamentos de UFOs e outros mistérios do
Cerro Uritorco

Conferência: Novas revelações ufológicas nos Estados
Unidos surpreendem o mundo

Descrição: O Cerro Uritorco, próximo de Capilla del
Monte, na Argentina, é há décadas uma área de alta
incidência ufológica. Mas ali há bem mais do que
UFOs. O local é um verdadeiro celeiro de enigmas
que, se decodificados, levam ao mistério mais apaixonante que ronda aquelas montanhas: um portal para
outras dimensões que se abre regularmente proporcionando manifestações de fenômenos e observação de
seres sobrenaturais. O Uritorco é como um laboratório
a céu aberto, onde a possibilidade de experimentar um
contato está sempre presente.

Descrição: Nos Estados Unidos, os UFOs vêm sendo oficialmente negados por sete décadas. Mas tudo isso mudou
em 16 de dezembro de 2017, quando o jornal The New York
Times revelou que o Pentágono financiou um projeto secreto de pesquisas ufológicas conhecido como Programa
Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (AATIP). Isso gerou uma movimentação inédita na mídia e a
realidade ufológica tornou-se uma certeza da noite para o
dia. Mas como isso aconteceu? Por que agora? E o que está
por trás disso? A conferência mostrará os bastidores deste
evento que promete mudar o nosso mundo.

Biografia: O palestrante é jornalista, psicólogo junguiano e autor de 17 livros sobre fenômenos anômalos. É
fundador e membro de diversos grupos que investigam a
sabedoria e conhecimento dos povos nativos até os que
se dedicam à investigação ufológica, como o Instituto
Planificador de Encontros Próximos (IPEC). É referência internacional na formação de especialistas em medicina tradicional indígena de Temazcal e tem mais de
200 artigos publicados ao redor do planeta. Já organizou
diversos congressos na Argentina e palestrou em vários
países. É consultor da Revista UFO.

Biografia: Engenheiro nuclear pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), trabalhou durante 37 anos
na IBM e prestou serviços para empresas como Disney,
Technicolor e Boeing. Interessado por Ufologia desde os
oito anos de idade, ele e seu irmão tentaram construir um
disco voador, acreditando que a chave para o sucesso seria
propulsão eletromagnética. Um avistamento o levou a se
interessar pela Ufologia. O pesquisador ocupa desde 2013
o cargo de diretor executivo da Mutual UFO Network
(MUFON) e é um dos mais respeitados do mundo em sua
linha de atuação. É consultor da Revista UFO.

CONFERENCISTAS NACIONAIS
Ordem alfabética

n A. J. Gevaerd
Conferência: O encontro e futuro convívio com nossos visitantes extraterrestres
Descrição: A ação na Terra de outras inteligências cósmicas é fato genuíno confirmado por pesquisadores de
todo o mundo, amparados em sólidas evidências. Elas
são provenientes de outros pontos do universo e mais
avançadas tecnologicamente do que a nossa espécie.

Suas visitas à Terra têm aumentado gradativamente nas
últimas décadas e anos, segundo comprovam as estatísticas. Sabendo de tudo isso, resta-nos estabelecer um
programa oficial para esclarecer a população brasileira
e mundial a respeito desta realidade.
Biografia: A. J. Gevaerd é jornalista e editor da Revista
UFO, a mais antiga publicação sobre Ufologia do mundo,
com 35 anos de existência. Com centenas de investigações
de campo realizadas no Brasil e exterior, além de palestras

proferidas em mais de 50 países, se dedica a analisar a ação
extraterrestre em nosso planeta e difundir suas descobertas para a sociedade. É presidente do Centro Brasileiro de
Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) e diretor nacional da
Mutual UFO Network (MUFON). É coordenador da implantação do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).
n Alcione Giacomitti
Conferência: UFOs usados em experimentos militares
com cientistas nazistas
Descrição: Após o final da Segunda Guerra Mundial, milhares de cientistas alemães foram trabalhar em projetos
espaciais e militares nos Estados Unidos, e parte dos discos voadores que eram vistos na ocasião eram, na verdade,
experimentos secretos. Quais segredos do Terceiro Reich
foram parar em solo americano? Qual a ligação da cúpula
nazista com UFOs? De onde veio o conhecimento que os
permitiu estar à frente de todos os demais países da Terra
em sua época? Conheça as respostas.
Biografia: Alcione Giacomitti é empresário, autor, pesquisador e conferencista especializado em temas holísticos, futuristas e mistérios ancestrais. Há quase duas décadas à frente
da agência Terra Inca Operadora de Turismo, conduz grupos
de brasileiros em viagens de exploração espiritual e ufoarqueológica a inúmeras localidades de países latino-americanos, sempre buscando respostas para a origem da humanidade. É dele o livro Noites Mágicas em Machu Picchu, um dos
locais sagrados da Terra que mais explora. Foi o promotor
da Conferência Global 21 Minutos, com enorme repercussão
internacional. É consultor da Revista UFO.
n Ataíde Ferreira da Silva Neto
Conferência: A dinâmica psicológica que explica a razão
do medo de extraterrestres
Descrição: Muitas pessoas se entregam ao medo quando
se fala de discos voadores e seres extraterrestres. O medo e
outros sentimentos quanto ao que é diferente são incutidos
desde cedo no ser humano e todos somos condicionados
contra tudo que seja novo. A palestra explicará que este
receio pode ser compreendido pela psicologia, que desmistifica os mistérios que envolvem o tema e mostra que o
temor pode ser trocado por fascínio e curiosidade. O propósito, então, passa a ser o de desbravar o extraordinário,
uma tarefa árdua mas gratificante, que deve ser abraçada
constantemente
Biografia: Experiente investigador de campo, é psicólogo, parapsicólogo, conferencista e escritor. É um dos
fundadores e atual presidente da Associação Mato-Gros-

sense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas (AMPUP).
Especializou-se na influência da Ufologia no contexto
psicológico humano dirigindo seus estudos para as áreas
do psiquismo e parapsicologia. Autor do livro Nas Profundezas do Psiquismo: Segredos Ocultos de Você Mesmo, é consultor da Revista UFO.
n Flori Antonio Tasca
Conferência: Exopolítica e Exodireito: novos paradigmas
nas ciências sociais
Descrição: Há no meio ufológico quase um consenso de
que é iminente o contato ostensivo e formal da humanidade com civilizações alienígenas. Quando isso ocorrer haverá um rompimento paradigmático, que pode abalar toda
a estrutura cultural humana. Estaríamos preparados para
interagir com outros povos cósmicos? Nossas instituições
políticas e jurídicas estariam habilitadas a possibilitar relacionamento equitativo com nossos irmãos das estrelas?
Biografia: Advogado e doutor em Direito das Relações
Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), é
conselheiro jurídico e coeditor da Revista UFO e também
membro honorário da Força Aérea Brasileira (FAB) e da
Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU). Desenvolve estudos e trabalhos inovadores nas novas áreas da Exopolítica e Exodireito há mais de uma década, sendo pioneiro
nesta área no Brasil. É um dos fundadores do Instituto
Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).
n Luis Vieira de Matos
Conferência: Nossa ciência pode reproduzir certas tecnologias alienígenas?
Descrição: Algumas capacidades tecnológicas usadas pelos alienígenas parecem ser impraticáveis por nossa ciência. É habitual dizermos que determinadas manobras efetuadas pelos discos voadores contrariam as leis da física
que conhecemos, assim como algumas ações praticadas
pelos extraterrestres no solo do planeta, que são inconcebíveis para os humanos. Mas parece que não é bem assim.
Nossa ciência já entende como algumas dessas verdadeiras
magias são realizadas, podendo, em certos casos, reproduzi-las. Outras ainda não, mas já estamos no caminho de
descobrir como são feitas.
Biografia: Atualmente empresário do turismo no Pantanal
de Mato Grosso do Sul, exerceu inúmeras atividades, como
operador de plataformas de petróleo e piloto de helicópteros. Residiu em várias partes do mundo, em especial na
África, onde investigou centenas de ocorrências ufológicas, particularmente as ocorridas com etnias isoladas. Teve
participação decisiva no conhecimento da exótica casuísti-

ca ufológica africana e hoje também se dedica à investigação de ocorrências com discos voadores e seus tripulantes
na Região Pantaneira. É consultor da Revista UFO.

ufológica paulista. Também se especializou em Ufoturismo, detectando locais de ocorrências ufológicas e de
interesse turístico. É consultor da Revista UFO.

n Marco Antonio Petit

n Thiago Luiz Ticchetti

Conferência: A intervenção direta de alienígenas na condução da investigação ufológica

Conferência: O que virá depois da abertura oficial da
realidade ufológica?

Descrição: Durante décadas pareceu haver na Ufologia
uma linha imaginária dividindo as pessoas que tinham
experiências de contato e aquelas que investigavam esses fatos. O conferencista pretende mostrar uma revisão objetiva dessa interpretação, usando suas próprias
experiências pessoais com o Fenômeno UFO. Mais do
que isso, apresentará aspectos de sua vida que podem
ser usados para demonstrar como ele e outros investigadores parecem interagir diretamente com essas inteligências, para que a realidade da presença alienígena
na Terra seja estabelecida tendo como base os próprios
interesses de nossos visitantes.

Descrição: O que aconteceria com o mundo nos primeiros
minutos, horas e dias após a realidade da presença alienígena na Terra ser confirmada inequivocamente pelas autoridades? No futuro, após a abertura oficial da realidade ufológica, quais seriam as perguntas que a humanidade faria?
Suas indagações seriam respondidas? Nesta apresentação,
o conferencista levará ao público a examinar várias possibilidades de como as nossas vidas mudarão radicalmente
quando a verdade for exposta. Você estará preparado?

Biografia: Ufólogo experiente, Petit investigou incontáveis casos de contato direto com extraterrestres em
várias partes do Brasil, como o famoso Caso Varginha.
Conferencista nacional e internacional e autor de dez
livros sobre diferentes aspectos do Fenômeno UFO,
incluindo Marte: A Verdade Encoberta e Varginha:
Toda a Verdade Revelada, este publicado pela Revista
UFO, Petit atualmente se dedica à descoberta de sinais
da presença extraterrestre também em outros planetas
e satélites no Sistema Solar. É integrante da Comissão
Brasileira de Ufólogos (CBU) e coeditor da Revista
UFO desde sua fundação. É um dos criadores do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).
n Marco Aurélio Leal
Conferência: UFOs e tripulantes no Brasil revelados em
investigações de campo
Descrição: A pesquisa ufológica é uma atividade incessante e reveladora, que se tornou a especialidade do conferencista. Ele recentemente percorreu 10 estados brasileiros entrevistando testemunhas que estiveram de frente
com UFOs e seus tripulantes, e apresentará suas histórias
corroboradas com evidencias diversas, como fotos, vídeos,
marcas de pousos de naves alienígenas e outras.
Biografia: Empresário no interior de São Paulo, é fundador e presidente do Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba (SP). Consultor dos canais History
Channel, National Geographic e Discovery Channel,
atua em investigações de campo em várias áreas do Território Nacional, explorando, em especial, a casuística

Biografia: Administrador de empresas, o ufólogo e conferencista é autor dos livros Arquivo UFO, volumes I e II,
Guia da Tipologia Extraterrestre, Quedas de UFOs e Guia
da Tipologia dos UFOs, estes três publicados pela Revista
UFO. Quedas de UFOs, lançado em 2002, se tornou a primeira iniciativa brasileira para registrar informações existentes na literatura ufológica mundial a respeito de tais acidentes. Por isso, o autor reformulou e atualizou a obra para
relançamento durante o VII Fórum Mundial de Ufologia
(IV UFOZ 2015). É coordenador da Comissão Brasileira
de Ufólogos (CBU), coeditor da Revista UFO e assistente
do diretor nacional da MUFON no Brasil
n Toni Inajar Kurowski
Conferência: Aperfeiçoando e padronizando métodos e
ações na Ufologia Brasileira
Descrição: A Ufologia Brasileira é tão antiga quanto a Era
Moderna dos Discos Voadores, tendo surgido nas principais capitais do país no começo dos anos 50. Já são três
gerações de ufólogos a se dedicarem a uma das mais ricas
casuísticas ufológicas do mundo. E se ainda faltava algo
para a Ufologia que aqui se pratica tornar-se melhor, já não
falta mais. A Revista UFO está lançando o primeiro Curso
de Ufologia e Investigação de Campo do Brasil, aberto a
todos. A palestra mostrará como ele será constituído, ministrado e o que se espera dele.
Biografia: É médico veterinário, professor universitário,
policial e perito criminal do Instituto de Criminalística do
Paraná, com especialização em identificação veicular e balística forense. É também pós-graduado em metodologia
da ciência e mestrado em gestão ambiental. Administrador
de cursos específicos na área, tornou-se especialista em
exame de fotos e filmes de discos voadores. É membro da

Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) e coordenador do
Grupo de Análises de Imagens da Revista UFO, da qual é
também coeditor. É um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).
n Welliston Paiva
Conferência: Pesquisa e interação com seres extraterrestres na Região Nordeste
Descrição: Durante anos o conferencista vem tendo contatos com naves e seres extraterrestres na Região Nordeste
do Brasil. Como coronel e piloto de helicóptero da Polícia
Militar do Ceará, chegou a perseguir UFOs no comando
de sua aeronave. Ao mesmo tempo, movido por suas ex-

periências pessoais, vem pesquisando ocorrências ufológicas em vários estados nordestinos, e as relatará juntamente
com seus casos.
Biografia: O palestrante é coronel da Reserva da Polícia
Militar do Ceará na ativa e bacharel em segurança com
especialização em políticas públicas. É também piloto de
helicóptero com mais de 3.500 horas de voo e 25 anos
de atividade aérea. Seu interesse por Ufologia começou
quando dois seres vieram até seu quarto e o levaram até
sua nave, que estava estacionada acima de sua casa. De lá
para cá os contatos não pararam mais. Desde então, além
das experiências pessoais, tem investigado a ação de ETs
no Nordeste, com casos envolvendo perseguições, abduções, curas e até ataques.

PRESENÇA ESPECIAL
n Wilson Picler
Conferência: Fundamentos e passos iniciais para a
diplomacia extraterrestre
Descrição: Estando confirmado que a Terra vem sendo
observada com o propósito de um eventual contato
por outras inteligências, compreender a grandeza do
universo e suas múltiplas variáveis é de suma importância,
especialmente no que toca à multiplicidade de vida
inteligente com capacidade de estabelecer contato entre si
e conosco. E, como passo seguinte, estabelecer protocolos
para que o contato e futuro convívio entre nós e eles ocorra.

Biografia: Ex-deputado federal, é físico e especialista
em Metodologia Científica. É fundador e presidente da
Uninter, que é hoje o maior centro universitário do país,
presente em mais de 400 cidades em todos os estados e
com mais de 200 mil alunos. É também doutor honoris
causa em Qualidade Educacional pelo Conselho Iberoamericano pela Qualidade Educativa. Pesquisador
de Psicobiofísica, dedica-se a Ufologia Avançada há
mais de 30 anos. Por relevantes serviços prestados à
Aeronáutica Brasileira quando era deputado, recebeu
a medalha Santos Dumont. É conselheiro especial da
Revista UFO há 20 anos.

ATIVIDADES PARALELAS

Workshop sobre tipologia dos UFOs e extraterrestres
Descrição: O workshop será ministrado pelo coeditor da Revista UFO Thiago L. Ticchetti e ocorrerá no
próprio auditório do Hotel Nacional Inn Torres, logo após o encerramento do evento, no dia 18 de março,
domingo, tendo início às 20h00 e encerramento às 22h00. Ticchetti é autor dos livros Guia da Tipologia
Extraterrestre e Guia da Tipologia dos UFOs, lançados pela Biblioteca UFO respectivamente em outubro de
2014 e março de 2017. No workshop Ticchetti apresentará e discutirá o conteúdo destas obras, mostrando sua
pesquisa dos tipos de naves alienígenas já observadas em todo o planeta e como eram seus tripulantes, com
um inédito sistema de categorização de formatos de UFOs e tipos de ETs.

Atenção: O workshop não está incluído no valor da inscrição deve ser adquirido à parte.

Jantar de confraternização
Descrição: O tradicional jantar de confraternização ocorrerá no próprio restaurante do Hotel Nacional Inn
Torres no dia 17 de março, sábado, tendo início às 21h00 e encerramento às 23h00, e reunirá conferencistas,
participantes e a Equipe UFO. O cardápio escolhido conterá opções de saladas, massas, risotos, carnes,
aves, peixes e vários itens vegetarianos, tudo preparado pela equipe de chéfs do Nacional Inn. Bebidas não
alcoólicas estão inclusas no valor do jantar.

Atenção: O jantar não está incluído no valor da inscrição deve ser adquirido à parte.

Ação para abertura ufológica
Descrição: Durante o XXII Congresso Brasileiro de Ufologia será lançada a quinta fase do movimento
“UFOs: Liberdade de Informação Já”, lançado em 2004 pela Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU)
através da Revista UFO, para pedir ao Governo Brasileiro a liberação de novos documentos sobre a
Operação Prato e a revelação definitiva dos segredos do Caso Varginha.

Atenção: Todos podem participar desta ação e assinar a carta que será enviada ao Governo.

Curso de Ufologia e Investigação de Campo
Descrição: Durante o XXII Congresso Brasileiro de Ufologia será lado o primeiro Curso de Ufologia e
Investigação de Campo do país, a ser conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores
(CBPDV) em parceria com a Mutual UFO Network (MUFON), com aulas presenciais em Curitiba e também
à distância. O corpo docente será composto por membros da Equipe UFO e coordenado pelo coeditor da
Revista UFO Toni Inajar Kurowski, também conferencista do evento.
Objetivos: Capacitar os participantes a reconhecer e interpretar a ação de inteligências extraterrestres no
planeta, a realizarem investigações de campo na área ufológica, estabelecerem estudos teóricos e práticos da
fenomenologia ufológica e procederem à subsequente elaboração de relatório técnico e apresentação oral para
a devida apresentação dos resultados à Comunidade Ufológica Brasileira.
Ementa: Caracterização de Ufologia. Ética e legislação. Metodologia científica aplicada à Ufologia. Ciências
auxiliares e correlatas. Paleoufologia e Arqueoufologia. Contatismo e abduções alienígenas. Casuística
ufológica. Agroglifos. Análise de imagens. Exames de provas, indícios e evidências. Equipamentos de captura
de imagens. Ferramentas para vigílias e investigação de campo.
Carga horária: 48 horas, divididas em 4 módulos de 12 horas cada.

Atenção: Pode fazer o curso qualquer pessoa com idade mínima de 14 anos.

